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وااله وهن وصحب ه وآل ه للا ِ رسولِ  على والسالمِ  والصالة ِ لل ِ والحودِ  للا ِ بسنِ   
অল্লায নাবভ শুরু ওযরঙ, ওর প্রংা অল্লা তা’অরায, এফং ারাত  ারাভ ফরলিত যাও তাাঁয যাূর (াল্লাল্লাহু 
অরাআর য়া াল্লাভ)-এয ঈয এফং তাাঁয রযফায রযচন, াাফাকণ  তাাঁয নুাযীবদয ঈয। 

য অভায ভুররভ বাআবয়যা! 

অারাভু অরাআওুভ য়া যাভাতুল্লার য়া ফাযাওাতু 

ফু ভুররভবদয রফরুবে তায কু্রবডাযবদযবও াঠাবনায য বতবযা ফঙয ায বয় যকবঙ। এরি এভন এওরি মুে, মা 

ঐরতারও ত্রুতায াবথ মৃ্পক্ত, মা আরাবভয ূবমিাদবয়য ভয় যথবও অচবওয রদন ফরধ রযঘাররত বয় অবঙ। 

অভায ভুররভ বাআবয়যা! 

অভাবদয ফযআ আরাভ  ভুররভবদয প্ররত ভাভরয়ও ওাবপযবদয ত্রুতাবও রঠও দৃরিবওাণ যথবও নুধাফন 
ওযবত বফ, যমন তাবদয অগ্রাবনয রফরুবে অভাবদয প্ররতযক্ষা, প্ররতবযাধ  রচাবদয েরত রনরূণ ওযবত ারয।  

ভুররভবদয ওর রফবযাবধয যঙবন য়বতা রিভা ধভিরনযবক্ষ কু্রবডায অবভরযওায যারয াত, নয়বতা তায নীযফ 
নুবভাদন, বযাক্ষ ম্মরত, শুব অাঁতাত থফা ঘক্রান্ত যদঔা মায়।  

এরি ভূরত এওরি ধভিীয় ত্রুতা, মরদ থিননরতও যরাব, যওৌরকত যবৌকররও ফস্থাবনয ঈয ওতৃিত্ব স্থাবনয আচ্ছা, 
এফং এবফয ভত ত্রুতায নযানয ওাযণ এয াবথ চরিত যবয়বঙ।  

এরি ভূরত এওরি ধভিীয় ত্রুতা, মরদ রিভাযা রভথযা  যপ্রাাকান্ডায ভাধযবভ এআ ত্রুতায ধভিীয় প্রওৃরতবও রুওাবনায 
যঘিা ওবয থাবও।  

অবভরযওানবদয ভাবছ ঔৃিীয়  আহুরদফাদী প্রফণতা থাওায় – নাবভভাত্র ধভিরনযবক্ষতা বে – ভুররভবদয াবথ 
অবভরযওায ত্রুতা যবয়বঙ, এঙািা যবয়বঙ তাবদয বূ-যাচননরতও  থিননরতও ঈচ্চাওাঙ্ক্ষা।  

তাবদয ধভিীয় ত্রুতারি আহুরদফাদী-কু্রবডাযবদয ক্ষয যথবও ঈদু্ভত, মরদ রিবভয বনও ভানুলআ স্পিত ঔৃিধভি ফাদ 
রদবয় ধভিরনযবক্ষ বয় যকবঙ। যওান ধবভিয অনুকতয ঙািাআ তাবদয অত্মা কু্রবডাযবদয চনয ঈফিয প্রচননবক্ষত্র  
ভুররভবদযবও খৃণায াবত্র রযণত ওবযবঙ।  

ওাবচআ, 

ট্রাম্প মঔন অবভরযওান দূতাফাবও যচরুচাবরবভ স্থানান্তবযয প্ররত যচায যদয়, তঔন এিা প্রওা বয় বি যম, 
অবভরযওা যচরুচাবরভবও আযাবয়বরয স্থায়ী যাচধানী রাবফ স্বীওৃরত প্রদান ওবযবঙ। তায এ রোন্ত তায ভরিষ্কপ্রূত 
নয়, ফযং এরি ঔৃিীয়-আহুরদফাদী ক্ষ যথবও এওরি স্পি ঈচ্চাযণ। আরাভ  ভুররভবদয রফরুবে অবভরযওায ত্রুতা 
ঐরতারওবাবফ কবীবয যপ্রারথত এফং এরি ঘরভান থাওবফ মতরদন এ ৃরথফীয রিত্ব ফার থাওবফ তবতারদন।  

যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআর য়া াল্লাভ) অঈপ আফবন ভাররও (যারদয়াল্লাহু অনহু)-যও ফবরনঃ  

اْعُدْد ِستِّا بَ ْْيَ َيَدِي لعوٍف بِن مالٍك رضي اهللُ عنه: " -صلى اهللُ عليه وسلم-قال رسوُل اهلِل 
اَعةِ  َنُكمْ ". إىل قوله صلى اهللُ عليه سلم: "السَّ َوبَ ْْيَ َبِِن اأَلْصَفِر فَ يَ ْغِدُروَن فَ َيْأتُوَنُكْم  ُُثَّ ُهْدنٌَة َتُكوُن بَ ي ْ
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اَعُة َحَّتَّ . وقال صلى اهللُ عليه وسلم: "1"ََتَْت ََثَاِنَْي َغايًَة ََتَْت ُكلِّ َغايٍَة اثْ َنا َعَشَر أَْلًفا الَ تَ ُقوُم السَّ
 .2"يَ ْنزَِل الرُّوُم بِاأَلْعَماِق أَْو ِبَداِبقَ 

‚রওয়াভাবতয ওাঙাওারঙ ভবয়য ঙয়রি রফলয় কণনা ওবয যাবঔা। এও মিাবয় রতরন (াল্লাল্লাহু অরাআর য়া াল্লাভ) 

ফবরনঃ  

তাযয যতাভাবদয এফং রুদ ঘভিমুক্ত ভানুবলয ভাবছ াভরয়ও মুেরফযরত ঘুরক্ত বফ, তাযা যতাভাবদয াবথ 
রফশ্বাখাতওতা ওযবফ এফং ৮০রি তাওাতবর ভবফত বয় যতাভাবদয রফরুবে মুে ওযবত অবফ, মায প্রবতযও 
তাওাতবর ফাবযা াচায (১২,০০০) সনয থাওবফ।  

যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআর য়া াল্লাভ) অয ফবরনঃ যযাভানযা ররযয়ায ‘অ’ভাও’ থফা ‘দারফও’ ঞ্চবর ফতযণ না 
ওযা মিন্ত রওয়াভাত ংখরিত বফ না।‛  
 

আরাবভয রফরুবে অবভরযওায ত্রুতা প্রায় ভগ্র রফশ্ববও স্পি ওবযবঙ। এভন এওরি ভুররভ যদ যনআ, যমঔাবন 
অবভরযওা তায বযন্তযীণ রফলবয় অগ্রানভূরও িবক্ষ ওবযরন। অভযা যমন বুবর না মাআ যম, অবভরযওাআ অযফ 
ফন্তবও ফারতর ওযায যক্ষবত্র রক্রয় বূরভওা ারন ওবযবঙ এফং বফিাতবাবফ অবভরযওারফবযাধী রফপ্লফী রক্তয রফবক্ষ 
প্ররক্রয়া ফযাত যযবঔবঙ। 

ব ভুররভকণ মাযা ধভিবও ম্মান ওবযন!  

বাযবতয প্ররত যদঔুন, এযা ওাশ্মীবয অনাবদয বাআ-যফানবদয যক্ত ছযাবচ্ছ। যও অাবভ, গুচযাি এফং নযানয স্থাবন 
ভি যাধ বে বাযতবও ভথিন ওবয এফং যঔারাঔুররবাবফ তায রভত্র রাবফ যখালণা ওবয? এরি অবভরযওা 
ফযতীত অয যওঈ নয়।  

ভুরভানবদয রফরুবে বাযবতয যাধভূরও ওামিওরাব অবভরযওাআ বাযবতয ংীদায। ওাশ্মীবযয ক্ষত অভাবদয 
হৃদবয় যক্তক্ষযণ খিায়। য অভাবদয ওাশ্মীবযয ভানুল! অভযা যতাভাবদয বুবর মাআরন এফং বুবর মাফ না রফআমরনল্লা। 

ারওিাবনয ওথা যববফ যদঔুন, যও রার ভরচদবও যািাবনা এফং চারভয়া াপা’য় ঙাত্রীবদয তযায চনয া 
চুরকবয়বঙ? এরি অবভরযওা ঙািা নয যওঈ নয়। যও ঈচাতী ধুযরলত যায়াত ঈতযওায় াচায াচায ভুরভাবনয 
তযাওাবন্ডয অবদ রদবয়বঙ, তত্বাফধান ওবযবঙ এফং রফুর থি ফযয় ওবযবঙ? এরি অবভরযওা ফযতীত অয যওঈ নয়। 

যও অপকারনিাবন াচায াচায ভুরভানবও তযা ওযবত ফযি? এরি অবভরযওা ঙািা অয যওঈ নয়।  

ভায়ানভাবয অনাবদয বাআ-যফানবদয রফরুবে যওাবযয যাবধ যও ন্ধ যবচ ফববঙ? এরি অবভরযওা ফযতীত 
অয যওঈ নয়।  

রপররাআবনয রওঙু ং যও দঔর ওবযবঙ? যও রফকত তাব্দীবত যঔাবন ভুররভবদয রফরুবে মুে এফং এ মুবে তাবদয 
রফরুবে ায়তা ফৃরে ওবযবঙ এফং এঔন ওবয মাবচ্ছ? এরি অবভরযওা ঙািা অয যওঈ নয়। 

                                                           
1
 .أخرجه البخاري  

2
 .أخرجه مسلم 
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যঘঘরনয়ায প্ররত রক্ষয ওরুন, যও যঔাবন যারয়ান যাধবও নুবভাদন ওবয মাবচ্ছ? এরি অবভরযওা ঙািা নয যওঈ 
নয়। 

ফরনয়ায প্ররত রক্ষয ওরুন, যও ভুরভানবদয চনয স্ত্র প্রবফ রনরলে ওযায য এওরি স্বাধীন ভুররভ যাষ্ট্র প্ররতষ্ঠায় 
ফাাঁধা প্রদান ওযবত ‘যডিন এওডি’ যখালণা ওবযবঙ? এরি অবভরযওা।  

আযাবওয প্ররত রক্ষয ওরুন, যও এআ যদরিবও ধ্বং ওবয যাবপরম রয়াবদয াবত তুবর রদবয়বঙ? এরি অবভরযওা। 

ররযয়ায প্ররত রক্ষয ওরুন, যও এআ যাষ্ট্ররিয রফবাচন যদবঔ যারয়ান, যাবপরমবদয অক্রভবণ ন্ধ যবচবঙ? এরি 
অবভরযওা।  

রয়া-যাবপরম আযাবনয প্ররত রক্ষয ওরুন, যও আযাবও, ররযয়ায়, অপকারনিাবন এফং আবয়বভবন এবদয াবথ অাঁতাত 
ওবযবঙ? এফং যও হুরথবদযবও তাবদয রভবথয যলাকান ‚যডথ িু অবভরযওা‛, ‚যডথ িু আযাআর‛ বে তাবদযবও যফারবং 
ওযা যথবও রফযত যথবওবঙ? এরি অবভরযওা। 

অযফ ঈদ্বীবয প্ররত রক্ষয ওরুন, যও এয যট্রর রঙনতাআ ওযবঙ? এফং যও এআ এরাওায় আরাভ  ভুরভানবদয 
রফরুবে মুবে ররপ্ত এভন দুনিীরতফাচ যাধী রযফাযবও ঘারবয় রদবয়বঙ, যম আযাআবরয াবথ ুম্পওি যাবঔ? রনিআ 
এরি অবভরযওা। 

রভবযয প্ররত রক্ষয ওরুন, যও এঔাবন ধভিভ্রিতা, দুনিীরত এফং যাধভূরও ফযফস্থাবও ঈবে রদবয়বঙ, মা যওফর 
আযাআবরয অজ্ঞাফ প্ররতরনরধ রাবফ ওাচ ওবয? রনিআ অবভরযওা। 

রপরররিবনয প্ররত রক্ষয ওরুন, যও যাধী যকাষ্ঠীয যনতৃত্ব রদবচ্ছ, মাযা এয রফত্রতা রঙ্ঘন ওবয ঘবরবঙ? অফায এরি 
অবভরযওা। 

অুন অভযা ট্রাম্প এয রনফুিরেতায প্ররত রক্ষয ওরয, যম যতরঅরফবফয অবভরযওান এববর স্থানান্তয ওবযবঙ। এিা দ্বাযা 
রও যফাছা মায়? এরি রফবশ্বয প্রধান যাধীবদয যাবধয ধাযাফারওতা যফাছায় - অয তাবদয ফিাবগ্র অবভরযওা। য 
ভুররভ রফবশ্বয হৃদয় রাবফ রফবফরঘত এ এরাওায় াযভানরফও বস্ত্র রিত ুংত এও রফার অবভরযওান স্ত্র 
ফারনী প্ররতষ্ঠা ওযবত ঘায়, মা আযাআর নাবভ রবরত। 

আরারভও ভাকরযবফয প্ররত দৃরিাত ওরুন, যও যঔাবন দাথি, যফাওা াপতাযবও প্ররতারন, থিায়ন  বস্ত্র রিত 
ওবযবঙ? রনঃবেব অবভরযওা। 

এফং যও অরবচরযয়াবত যাধী এফং ফফিয ফযফস্থাবও ভথিন এফং এয প্রাওৃরতও ম্পদ ঘুরয ওবযবঙ? রনিয় 
অবভরযওা। 

াাযা এফং রিভ অরিওা ঞ্চবর ভুররভবদযবও তযায ঈবেবয যও িাবেয াবথ কু্রবডায যচাি কঠন ওবযবঙ? 
অবভরযওা। 
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য অভায ভুররভ ঈম্মা! 

আরারভও ভাকরযবফয মুে এওরি আরারভ রচাদ, মা অভাবদয ওর াভথি রদবয় ভথিন ওযবত বফ। অরভ অভায 

ওর ভুররভ বাআবদযবও ফরর, অনাযা ফযাওবাবফ অনাবদয আরারভও ভাকরযফ, াাযা ঞ্চর, াবর এফং 
রিভ অরিওা ঞ্চবরয ভুররভ এফং ভুচারদ বাআবদযবও বমারকতা ওরুন। রফবলত রচাবদ যফয য়ায ঈবদযাক 
গ্রবণয ভাধযবভ। অরভ রফবলবাবফ আরাভী ভাকরযবফয চনকবণয প্ররত অহ্বান চানারচ্ছ যম, য়বতা তাাঁযা তাাঁবদয রনচ 
যদব ফফা ওযবঙন থফা রফরবন্ন িবে আরারভ রচাবদ ররপ্ত, অরভ তাাঁবদয অহ্বান চানাআ, যমন তাাঁযা আরারভও 
ভাকরযবফয মুবে আরাভ  ভুররভবদয চনয রচাবদ যফরযবয় অবন। তাাঁযা যমন অবভরযওান-িাে যচাবিয রফরুবে 
তাাঁবদয চীফন রদবয়, রচহ্বা রদবয়, ম্পদ  জ্ঞান, তাাঁবদয রবজ্ঞতা  দু’অ রদবয় মুবে ররঙবয় না বিন।  
 

য ম্মারনত  ঈদযভী ভুররভকণ!  

যাভাররয়া এফং ূফি অরিওায প্ররত দৃরিাত ওরুন!  

যও যঔাবন যীয়া প্ররতষ্ঠায বথ ফাাঁধা বয় দাাঁরিবয়বঙ? যও যঔাবন কু্রবডায ফারনীবও থিায়ন ওবযবঙ? যও তায 
যকাবয়ো ংস্থা, দক্ষতা এফং ওভিীফারনী দ্বাযা মুবে ংগ্রণ ওবযবঙ? অবভরযওা।  

যও দরক্ষণ ুদানবও ঈত্তয যথবও অরাদা ওবযবঙ? যও অরিওাবত আযাবয়রর প্রবাফ ঙরিবয়বঙ? এরি অবভরযওাআ।  

যও ভান যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআর য়া াল্লাভ)-এয রনোওাযী ারভান রুদীবও ম্মারনত ওবযবঙ এফং তাযয 
তাবও যায়াআি াঈবচ স্বাকত চারনবয়বঙ? এরি অবভরযওাআ। 

ুতযাং, অভাবদযবও অবভরযওানবদয বে মুবেয প্রওৃরত এফং তায রফশ্বফযাী রফিৃরত ফুছবত বফ। ারওিাবনয 
ঈচারত এরাওা, অপকারনিান, আযাও, ররযয়া, রপররিীন, রভয, অরবচরযয়া, রতঈরনরয়া, আবয়বভন, ভারর, যাভাররয়া 
এফং নযত্র ওর স্থাবন মুে ভুররভবদয াবথ যওফর স্থানীয় যওাবযয মুে নয়, এরি ফযং ফিদাআ ভুররভ এফং 
অন্তচিারতও যাধীবদয ফযফস্থায াবথ মুে, মাবদয গ্রচ বচ্ছ অবভরযওা। 

আরাবভয রফরুবে অবভরযওায যনতৃত্ব ম্পবওি বঘতনতা এফং ভারওিন মুক্তযাবষ্ট্রয াবথ মুবেয ফযাও  সফরশ্বও প্রওৃরত 
যফাছা ঙািা অভাবদযবও এিা ফযআ ফুছবত বফ যম, মুক্তযাষ্ট্র রওবাবফ মুে ওবয থাবও? 

প্রথভতঃ 

মুে ূঘনা ওযায ূবফি মুক্তযাষ্ট্র এওরি যচাি কঠন ওবয, যমন তাবদয যঞ্জাভ  বমাকীবদয ভথিবনয দ্বাযা তায 
অরথিও  ভানরফও ঔযঘ ফচায় যাঔবত াবয।  

রদ্বতীয়তঃ 

অবভরযওা মুবেয ুবফি  মুবেয ভয়ওাবর রফরবন্ন ঈাবয় তায ত্রুবও দূফির ওবয যদয়ায যঘিা ওবয, যগুবরায 
ওতওগুবরা এভনঃ 

আরাভ রফবযাধী কু্রবডাযবদয রফরবন্ন রফবলজ্ঞবদয দক্ষতা ফযফায ওবয ত্রুবদয ভাবছ রফবরক্ত  রফরচ্ছন্নতা সতরয 
ওযায প্রয়া ায়, মাবদয রধওাংআ ফৃরি রনবফরও ঈত্তযারধওায রাবফ প্রাপ্ত প্রাবঘযয রফবলজ্ঞযা। তাযা ত্রুবও 
রফৃঙ্খর ওযবত তাবদয ভুঔাত্র  যকাবয়ো ংস্থা থফা তাবদয প্ররতরনরধ দ্বাযা ম্ভাফয ওর ন্থা প্রঘাবয ফযয় 
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ওবয। রফরবন্ন যওৌবর রফবক্ত ওযবত প্রানান্তওয যঘিা ওবয, মায ভাবছ যবয়বঙ ঐওারন্তও থিদাতাবদয এওরি দর মাযা 
প্রবয়াচন নুমায়ী প্ররতশ্রুরত  হুভরও রদবয় থাবও।  

মায ভাবছ যবয়বঙ ননরতও বনও রফভান াভরা, মাবত তাযা ওাল্পরনও খুবয দাাঁিাবত াবয, ঈনু্মক্ত রিাআগুবরাবত তায 
সনযবদয ফাাঁঘাবত াবয, ওর ভুচারদবদয ঈয অক্রভণ ওযবত াবয। তঃয যআ রং যফাভা াভরাগুবরায য 
অবভরযওা তা প্রতযাঔযান ওযবফ এফং রচারদ চাভা’অতগুবরা নি ওযায চনয রওঙু ভয় ঙাি রদবয় যাঔবফ।  

আযাও  ররযয়ায় মা খিবঙ, যগুবরা এিায অয স্পি  ফি দরীর।  

ুতযাং, মাযা ভুচারদবদয ভাবছ ত্রুতায ফীচ ফন ওবয, তাাঁবদয ঐওয বাোয যঘিা ওবয, তাাঁবদয চাভা’অতবও ঙত্রবে 
ওযায প্রয়া ঘারায়, মাযা বযন্তযীণ মুবেয অগুন ঈবে যদয়, ভুচারদবদয ভাবছ দ্ব্দ্ব  সতরয ওবয, প্রওৃতবক্ষ তাযা 
রনচ াবত অবভরযওায রক্ষযবও ুযক্ষা দান ওবয, এফং এবাবফ তাযা অবভরযওানবদয রফার প্রবঘিাবও ংযক্ষণ ওবয। 
স্বাবারফও ঔযঘ ফৃরে, ভানরফও  অরথিও ক্ষরত, এফআ রফবরাবয প্রঘাযও থফা ক্ষভতাবরাবীবদয দ্বাযা ঈৎারযত 
বেভাত্র। 

এওর বে এফং রভথযা দাফীয রঘরওৎা রনরত যবয়বঙ অল্লা ুফানাহু য়া তা’অরা এয ফাণীবতঃ  

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ﴿ ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ َر أُمَّ ﴾.بِاللَّهِ ُكنُتْم َخي ْ  

‚যতাভযাআ বর বফিাত্তভ ঈম্মত, ভানফচারতয ওরযাবণয চবনযআ যতাভাবদয ঈদ্ভফ খিাবনা বয়বঙ। যতাভযা ৎওাবচয 
অবদ দান ওযবফ  নযায় ওাবচ ফাাঁধা যদবফ, এফং অল্লায প্ররত ইভান অনবফ।‛ (ূযা অবর-আভযানঃ ১১০) 

এফং যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআর য়া াল্লাভ)-এয ফাণীঃ  

"بعقابٍ  هم اهللُ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَ  وا الظالَ إذا رأَ  إن الناسَ "  

‚মরদ ভানুল ওাঈবও চুরুভ ওযবত যদবঔ এফং তাবও না থাভায়, তবফ অল্লা ুফানাহু য়া তা’অরা এভন ারি যপ্রযণ 
ওযবফন, মা ফাআবও গ্রা ওবয যনবফ।‛ (অফু দাঈদ, াআঔ অরফানী াদীরিবও ী ফবরবঙন।) 

ঐওয বাোয প্রবঘিা, রফবাচন ৃরি ওযা, নযায়বাবফ যক্ত ছিাবনা, আতযারদ ওাচবও ঈম্মা মরদ রতযোয-রনো ওবয, 
তবফ এওর যাধীযা এফ ওযায ূবফি াচাযফায রঘন্তা ওযবফ। ওাবচআ, মাযা এফ যাধ ংখরিত ওবয, তাবদয 
রফরুবে ঈম্মায ওর ংব এওরি াভরগ্রও ঐওয প্ররতষ্ঠা ওযা অফযও, যমন তাবদয ভে বথয রফরুবে ঈম্মা এয 
াধাযণ ভতাভত প্ররতরষ্ঠত বয় মায়। 

অবভরযওায ফযফহৃত যঞ্জাবভয ভবধয অবযওরি বরাঃ প্রবরাবন  বীরত প্রদিন। 

অবভরযওা রওঙু রভথযা প্ররতশ্রুরত যদয় যম, তাযা মরদ তাবদয তিগুরর গ্রণ ওবয, তবফ তা তাবদযবও ক্ষভতায যওবে 
যৌঁঙবত াাময ওযবফ, যরদবও নযবদযবও যফাভাফলিণ  ন্ত্রাী ংস্থা রাবফ ওাবরা তাররওাবুরক্তয হুভরও যদয়, 
থফা তাবদয প্ররতশ্রুরতয রফযীত রওঙু না ওবয, তবফ তাবদয চারভনদায য়। 

এভরনবাবফ, অবভরযওা যমফ েরত ফযফায ওবয থাবও তায ভবধয অবযওিা রঃ 

তায ত্রুবদয ঈবেযবও ফযত ওযবত বঘি য়, যমন তাাঁযা তাাঁবদয ভূর রক্ষয যথবও রফঘুযত য়। এয এওরি ঈদাযণ 
বচ্ছ রভবযয রফরবন্ন অবোরবনয ভয় যৌঙা ঘুরক্তভূ, মাবত স্থানীয় যঞ্জাভারদ এফং াভরযও রযলদবও ফযফায 
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ওবয, পবর এআ অবোরনগুবরা তাবদয যীয়া াবনয দারফয ঈবেয যথবও রফঘুযত বয় ধভিরনযবক্ষ চারত-যাবষ্ট্রয 
নীবঘ ডুবফ মায় এফং আযাবয়বরয াবথ ারন্তঘুরক্ত  অবভরযওায াবথ াভরযও  াভরযও বমারকতায ওথা 
স্বীওায ওবয রনবত ফাধয য়। অয এআ নািবওয তবনয দৃযরি এভন রঙবরা যম, অবোরনওাযীবদযবও ওরতয় ুতুর 
সনযবদয দ্বাযা ক্তাবত দভন ওযা য়।  

যচাি কঠন ওযা এফং ত্রুবও রফরচ্ছন্ন ওবয যদয়ায য অবভরযওা অওা বথ ফযও  ঘূিান্ত অখাত াবন এফং 
তাবদয ফারনীয াভবন ভুনারপওবদয দরবও এরকবয় যদয়। এবাবফ য তায রক্ত  ম্পবদয ঘুিান্ত ংযক্ষণ ওবয। 

এগুবরা বচ্ছ অবভরযওান যওৌবরয াধাযণ রূবযঔা। এভন যওৌর, মা যফ রওঙু যক্ষবত্র পর বয়বঙ এফং নয 

যক্ষবত্র অল্লায ায ওরুণায় ফযথি বয়বঙ। 

অরভ এঔাবন ংরক্ষপ্তবাবফ অবভরযওায ায়ও রক্ত ম্পবওি ফরবত ঘাআ। 

অবভরযওায ায়ও রক্ত-যঞ্জাভ ওাযা?  

অবভরযওায ায়ও রক্ত-যঞ্জাভ বচ্ছ ঐ ওর যওায  যকাষ্ঠী, মুক্তযাবষ্ট্রয াবথ মাবদয াভরযও বমারকতায ঘুরক্ত 
ফা যচািফেতা যবয়বঙ; মাবদয ভারিবত অবভরযওান খাাঁরি এফং যকাবয়ো বমারকতা যবয়বঙ; মাযা রচজ্ঞাাফাবদয য 
ফেীবদযবও অবভরযওায ওাবঙ িান্তয ওবয থাবও এফং ওথয রনমিাতন ওবয তাবদয ওাঙ যথবও তথয ংগ্র ওবয 
থাবও।  

অবভরযওায বমারকতাওাযী তাযা, আযাবয়বরয বে মাবদয যকান থফা প্রওায ম্পওি যবয়বঙ।  

অবভরযওায বমারকতাওাযী তাযা, মাযা প্রওায যখালণা রদবয় অন্তচিারতও যাধীবদয গ্রচ অবভরযওায াবথ তাবদয 
ওরথত রভথযা রযবালা ‘যিযরযচভ’-এয রফরুবে রিাআবয় ংগ্রণ ওবয।  

তাযাআ অবভরযওায বমারকতাওাযী যঞ্জাভ, মাযা অপকারনিান, আযাও, ররযয়া, আবয়বভন, যাভাররয়া, ভারর থফা নয 
যমবওান স্থাবন অবভরযওান যনতৃত্বাধীন যচাবি ংগ্রণ ওবয।  

অবভরযওায বমারকতাওাযী তাযাআ, মাবদযবও অবভরযওা তায াাময প্রারযত ওবয, পবর তাযা অবভরযওায ত্রুবদয 
রফরুবে রিাআ ওবয এফং অবভরযওায স্বাথি যক্ষা ওবয থাবও। 

অবভরযওায বমারকতাওাযী তাযা, মাযা ভুররভবদয ম্পদবঘাযবদয রববাফওত্ব ওবয এফং ভানফ আরতাবয ফবঘবয় 
ফি যঘাযবদয চনয রনবচবদয চনকণবও দভন ওবয।  

অবভরযওায বমারকতাওাযী যঞ্জাভারদয ভাবছ বনও প্রতাযণাভূরও ঈায় যবয়বঙ। তাবদয বনও ভুপতী, অবরভ, 

এফং রভরডয়া ঘযাবনর যবয়বঙ। অবর ফািফতা বরা, ভুচারদবদযবও দভন ওযায চনয তাবদয ভবধয এভনরও রওঙু 

থিদাতা যবয়বঙ।  

এঙািা, তাবদয এভন রওঙু ভধযস্থতাওাযী অবঙ, মাযা অবভরযওায স্বাথি যক্ষায চনয যঙবনয দযচা ফযফায ওবয 
অবরাঘনা ঘাররবয় মায়। মফুতী ও বিশেষজ্ঞযদয ভবধয এভন এওরি রফবাক যবয়বঙ যওাবযয ওাবঙ, মাবদয ভমিাদা-

গ্রণবমাকযতা যবয়বঙ এফং রফরবন্ন ভন্ত্রণারবয় ঘাওুযী যবয়বঙ। এঔাবন অবযও প্রওাবযয যরাও যবয়বঙ, মাযা অয 
রফিনও – এযা রনবচবদযবও রনযবক্ষ-স্বাধীন ক্ষ রাবফ দাাঁি ওরযবয় ক্লাবয়ে যওায যথবও রফরবন্ন ুরফধারদ অদায় 
ওবয যনয়। থঘ ফািফতা বরা এযা যারয থফা বযাক্ষবাবফ এফ যওায যথবও বমারকতা অদায় ওবয থাবও।  
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মরদ অভযা ভুররভবদয রফরুবে অবভরযওায মুে যওৌর এফং এিা ওীবাবফ ওাচ ওবয তা ফুছবত ারয, তবফ এিা 
অভাবদয চনয ফুছবত চ বয় মাবফ যম, ওীবাবফ তাবদয এ েরতয ক্ষরতাধন ওযবত বফ। যল মিন্ত 
অবভরযওানযা নযানয ভানুলবদয ভতআ দুফির  াধাযণ ভানুল সফ রফবল রওঙু নয়।  

 

মরদ অভযা অবভরযওায রফরুবে অভাবদয ংগ্রাবভয রফিৃত রূবযঔা িানবত ঘাআ, তবফ ংবক্ষব রনম্নরররঔত 
রফলয়গুবরাবত ভবনাবমাক রদবত ঘাআঃ  

প্রথভতঃ অভাবদয প্ররত ত্রুবদয ত্রুতায ভতাদিকত ভাত্রা নুধাফন ওযবত বফ। 

রদ্বতীয়তঃ ফযআ আরাভী রফবশ্বয ওর স্থাবন মুে ঘারাবত বফ, যমভনরি এওরি যচাবিয রফরুবে রফরবন্ন িবে মুে ওযা 
য়।  

তৃতীয়তঃ এওচন ভুরভান যমবাবফ অল্লায ওাররভায যেষ্ঠত্ব প্ররতষ্ঠায চনয রচাদ ওবয থাবওন, অভাবদযবও যবাবফ 
মুে ওযবত বফ। 

ঘতুথিতঃ অভযা ফযআ ত্রুবদয অরেবও মুে ওযবফা না, রওংফা ধভিরনযবক্ষ ংরফধান  অআবনয চনয মুে ওযবফা 
না, মরদ তা ওরয তবফ যিা অভাবদয দ্বীন-দুরনয়ায যাচয়  ক্ষরত রাবফ াফযি বফ। াম্প্ররতও অযফ ফবন্তয 
রবজ্ঞতা এআ বতযয াক্ষয বয় যবয়বঙ।  

ঞ্চভতঃ অভাবদযবও এিা ফযআ নুধাফন ওযবত বফ যম, এ মুবে অভাবদয রফচয় রনরত যবয়বঙ দায়া  
রচাবদয ভাধযবভ। দুফির ারন্তফাদ, রনফিাঘন েরত থফা অবভরযওায বমাকী যওায ওতৃিও রনরক্ষপ্ত রওঙু রুরিয িুওযা 
দ্বাযা এ রফচয় রচিত বফ না।  

লষ্ঠতঃ অভাবদয মুবে রফচয় চিবনয ভাধযভ বচ্ছ অভাবদয ত্রুবও যঘনা।  

ারওিান, তুযে, রভয, রতঈরনরয়া, রররফয়া, অরবচরযয়া, আবয়বভন, যাভাররয়া, ফাংরাবদ এফং নযানয যদবয 
ধভিরনযবক্ষ যনাফারনী রনবচবদযবও শুধুভাত্র অন্তচিারতও যাধীবদয াবতয মন্ত্র রাবফ প্রভাণ ওবযবঙ, রফবলত 
অবভরযওায াবতয মন্ত্র রাবফ। অয মাযা যফাছািায় যৌঁঙাবত যঘবয়রঙবরন এফং তাবদয অআন গ্রণ ওবযবঙন, তাযা 
দুরনয়া  অবঔযাবত ক্ষরতগ্রি বয়বঙন। 

ধভিরনযবক্ষ অবোরনওাযীযা যওানবাবফআ যীয়া াবনয াবথ অবাল ওযবফ না, তাযা যতা ভুাম্মাদ ভুযী, খানুী 
এফং াভাবও গ্রণ ওবযরন তাবদয ক্ষ যথবও অবাবলয ফনযা ফবয় মায়া বে।  

প্তভতঃ অভযা ফযআ অবভরযওা যথবও ায়তা যনবফা না এফং ভুররভবদয রফরুবে মুবে অবভরযওাবও ায়তা 
ওযবফা না, এভনরও এরি মরদ রফদ’অতী ঘযভন্থীবদয রফরুবে য়, মাযা অভাবদযবও তাওরপয ওবয থাবও এফং 
অভবদয যক্তবও ারার যখালণা ওবয, এফং তাবদয রফরুবে নয়, মাবদয রফরুবে অভযা য়বতা মুে ওযবত ফাধয আ। 

এিা এচনয যম, অভযা ফযআ তাবদয ফযাবয অল্লায অবদবয অনুকতয ওরয, মরদ তাযা অভাবদয ফযাবয 
অল্লায অবদ ভানয ওবয থাবও।  
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িভতঃ রযয়ার, ডরায, স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী এফং যকাবয়োফারনীবদয বািাবি ারারপবদয যথবও যমন অভযা বঘতন আ, মাযা 
এভন ঈরুর অভ’যযয অনুকতয ওবয মাযা ওর ধবভিয ঐবওযয ওথা ফবর যফিায়, ুদবও সফধ ওবয, প্রাওৃরতও ম্পদ 
ঘুরয ওবয, রচাবফয রফবক্ষ প্রঘাযণায় ুযোয যদয়, ফযরবঘায ঙিায় এফং আযাবয়রবও স্বীওৃরত প্রদান ওবয।  

নফভতঃ অভাবদযবও তাবদয রফরুবে এওাবথ যচাি যফাঁবধ মুে ওযবত বফ, মাযা ঐবওযয ওথা ফবর থঘ তা বাগবত 
ফা দুফির ওযবত ওাচ ওবয, যচবন থফা না যচবন অবভরযওান স্বাবথিয ুযক্ষা প্রদান ওবয থঘ ধাযণা যাবঔ তায 
রফযীত। 

দভতঃ ভুচারদীন এফং ভুররভবদয ভাবছ ফযাও চনভত কবি তুরবত বফ, যমন ৎ ওাবচয অবদ  ৎ ওাবচ 
ফাাঁধা প্রদান পযচরি ুনরুিীরফত য়। পবর ভুররভবদযবও রফবক্তওাযী, তাবদয যক্ত  ম্মান রঙ্ঘনওাযী 
ক্ষভতাবরাবীবদয াভবন যমন ফাাঁধা ৃরি য়।   

এওাদঃ অভাবদযবও এিা ঈররি ওযবত বফ যম, অবভরযওায াবতয মন্ত্রগুরর ওঔবনাআ অবভরযওায রফরুবে আরাভ 
 ভুরভানবদয ায়তা ওযবফ না, এভনরও মরদ তাযা াভরয়ওবাবফ তাবদয স্থায়ী স্বাবথিয চনয রওঙু রফলবয় ুরফধা 
প্রদান ওবয থাবও।  

দ্বাদঃ অভাবদযবও অয নুধাফন ওযবত বফ যম, এ অবোরন শুরুয রদন যথবও অচ মিন্ত রয়া-যাবপরমযা তাবদয 
ভানরওতা নূনযতভ রযফতিন ওবযরন। তাযা শুধুভাত্র অরু ুন্না য়ার চাভা’অবও ধ্বং ওবযআ ন্তুি বফ, এফং 
তাবদয এ রক্ষয চিবনয চনয এভনরও অবভরযওানবদয াবথ তাবদয ওর ত্রুতা বে তাবদয াবথ বমারকতা 
এফং এওবত্র ওাচ ওযবত ওুরিত য় না। 

ত্রবয়াদঃ রফার এ মুে এফং অযফ রফপ্লফ যথবও ায়া রক্ষা এিাআ প্রভাণ ওবয যম, অবভরযওাবও ঘা প্রবয়াক এফং 
ধ্বং ওযা ফযতীত অভযা অভাবদয রফচয় চিন ওযবত াযবফা না, ওাযণ অবভরযওা যম যওান আরাভী অবোরনবও 
ঙু্কবযআ রফনি ওযবত বঘি।  

ঘতুদিঃ অবভরযওায যনতৃত্বাধীন যাধীবদয াবথ অভাবদয মুে ওর আরারভও ফারনীয াবথ াযস্পরযও 
বমারকতায দাফী ওবয, রফবলত রফবলজ্ঞ, যনতৃমিাবয়য ফযরক্ত এফং ভুচারদবদয াবথ। এরি ঈম্মায ক্ষ যথবও দাফী, 
তাাঁযা যমন ভুচারদবদয ায়তা ওবয, মুে যওৌর যপ্ত ওবয, এফং রচাবদ রপবয অব। এরি এওরি ভানরওতায দাফী, 
মাবত অল্লাবও বয় ওযা য়। ংখাবতয প্রওৃরত নুমায়ী দারয়বত্বয ভাত্রা ফৃরে ায়, যমঔাবন দুফির েরতয চনয যওান 

স্থান যনআ, রনযথিও ধভিরনযবক্ষ রনফিাঘন, এবওয ঈয বযয ওতৃিত্ব প্ররতষ্ঠায াযষ্পরযও ংখাত, ফযং এও খোয 
চনয ঐওয ৃরিয প্ররতষ্ঠান  ংরতয স্থান যনআ। 

অভায ভুররভ বাবয়যা!  

অবভরযওায াবথ অভাবদয এআ মুে রনফামি  যওানবাবফআ এিাবনা মাবফ না। অভাবদয াভবন দুআরি থ ঔরা 
যবয়বঙ। এও, ম্মাবনয থ, যমরি বরা তাবদয অগ্রাবনয রফরুবে ভুবঔাভুরঔ রিাআ ওযা। দুআ, ভাবনয থ, যমরি 

বরা তাবদয ফযতা যভবন যনয়া। অল্লা মরদ াাময ওবযন ফযআ অভযা ভাবনয চীফন যফবঙ রনবফা না। 

অয অল্লা মরদ ঘান, অভযা ূণি বঘতনতায াবথ অবভরযওায রফরুবে অভাবদয রচাদ ঘাররবয় মাবফা। আমরা তাশেরশে 

েশ ারভাশি আঘাত েরশিা, তাবদযবও াভরযও  থিননরতও ক্ষরতয ভাধযবভ রফমিি ওবয তুরবফা ততক্ষণ মিন্ত, মতক্ষণ 
না তাযা অভাবদয াযাবনা বূরভগুবরা যথবও ফরষৃ্কত য়, যমবাবফ বয়রঙবরা রববয়তনাভ, এবডন, আযাও  যাভাররয়া 
যথবও।  
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 امجْع شتاَتك وامِحْل أيها البطُل    فالوعُد يُنجُز للقوِم األوىل بذلوا

 والصادقْي وسوُق الِكْذِب مبتذلُ الصابرين برغِم الَقرِح واألِل   

 واحلافظْي عهوَد اهلِل ما نكثوا   والثابتْي ولو ُجُل الورى نكلوا

 والقانعْي قليل الزاد يُ ْرِضَيهم   والشاكرين على زهٍد  وإن زَللوا

 ادلمسكْي حببِل اهلِل رايُتهم   شعاُرها الصدُق بالتوحيِد تشتملُ 

ُُتم    دعاُء من قام يف األسحاِر يبتهلُ  الواثقْي بوعِد اهلِل ُعدَّ

 وهجرٌة يف سبيِل اهلِل ماضيٌة   قبوذُلا حفه اإلشفاُق والوجلُ 

 أُُخوٌَّة يف سبيِل اهلِل صادقٌة   ما شاهبا الغُش والتفريُق واخلللُ 

 ادلرصوُص متصلُ  -يف الوغى-وصُفهم يف سبيِل اهلِل متحٌد   بنياُُنم 

َفلُ    ل يرجعوا عن سبيِل احلِق من طمعٍ   منهم يساوُمه األنذاُل والسُّ

ْت بغزوُِتْم والنزُف يتصلُ   يسَعون يف دحِر أمريكا وزمرُِتا   ُهدَّ

 احلِق بركِبهُم واشدْد عزائَمهم   وقِو شوكَتهم ال تقُف من خذلوا

 واثبْت على منهِج األصحاِب متبًعا   للراشدين ودْع من حاد أو عدلوا

 ها   من منهِج اآلِل واألصحاِب متتثلُ خالفًة يف سبيِل اهلِل نطلبُ 

 ُنُج النبوِة نرضاها وجتمُعنا   بسنٍة لرسوِل اهلِل تتصلُ 

 خرُي القروِن هبا اإلسالَم قد نصروا   والراشدون هبا ساسوا وقد عدلوا

 من منرٍب لرسوِل اهلِل ذا عمٌر   قد قاذلا ومجوُع الصحِب قد نقلوا
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  وُنُج كسرى فشٌر فاسٌد َوِغلُ األمُر شورى فال عهٌد دلختلٍس   

 يا طالًبا جلناِن اخللِد رلتهًدا   احذْر عقوبَة من للملِك قد قتلوا

 الناُر مثوى ظلوٍم للدما ُنٍم   ل خيَش أخرى هبا النرياُن تشتعلُ 

 واثبْت على مسلِك التوحيِد رلتنًبا   طوائًفا ديُنها اإلرجاُء والزغلُ 

 ا   ومنه شاع الربا والفحُش والدجلُ ولُيهم وحدَّ األدياَن مفرتيً 

 فوِحِد الصَف من شنقيَط رلتمًعا   ُُيُد نصرًا إىل الشيشاِن ُمكتملُ 

ْت وكِل ادلخلصْي يٌد   باهلِل تسأُلكم يا أيها البطلُ   إليك ُمدَّ

নুফাদ  

ঈম্মায ফীয সরনবওযা চবিা  এফং ওাচগুবরা বাক ওবয না! 

যম চারতয ওুযফারন মত যফর অল্লায াাময তত রনওিফতিী 

তাাঁবদয চনয মাযা চঔভ  ফযথাবত সধমি ধাযণ ওবয, 

তাাঁবদয চনয মাযা রভথযায় য়রাবফয এআ দুরনয়াআ এঔবনা তযফাদী অবঙ, 

তাাঁবদয চনয মাযা অল্লায াবথ ওযা য়াদা যক্ষা ওবয মাবচ্ছ, 

তাাঁবদয চনয মাযা াযা ৃরথফী রফবক্ষ ঘবর যকবর দ্বীবনয ঈয রফঘর থাবও, 

তাাঁবদয চনয মাযা তাাঁবদয ওাবঙ মা রওঙু ল্প অবঙ তাবতআ ন্তুি, 

তাাঁবদয চনয মাযা চীফবনয বয়াফ ভুূবতি অল্লায প্ররত ওৃতজ্ঞ, 

তাাঁবদয চনয মাযা অল্লায যিুবও ক্তবাবফ ধবয যাবঔ, 

তাাঁবদয চনয মাযা তয  তাীবদয তাওাতবর অবঙ, 

তাাঁবদয চনয মাযা অল্লায য়াদাবত দৃব রফশ্বাী। 

তাাঁবদয স্ত্র বচ্ছ এভন যরাওবদয যদায়া, মাযা যারত্র মান ওবয অল্লায আফাদবত। 

রচযত অল্লায বথ এরকবয় মায়ায অবযওরি ধা 

অল্লা তা’অরায প্ররত বয়  অন্তরযওতায ঈয এয গ্রণবমাকযতা রনবিয ওবয। 
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অল্লা তা’অরায বথয বাআবদয ফন্ধন 

ওঔবনাআ প্রতাযণা, ননওয অয ঔরিত য়ায ভাধযবভ ওররঙ্কত য় না। 

অল্লায বথ ঐওযফে বয় থাওাআ তাাঁবদয ান। 

মুবেয ভাবঠ তাাঁযা যমন রাঢারা প্রাঘীয। 

তাাঁযা অল্লায থ যথবও রঙু বিন না। 

দুরনয়ায প্ররত বাবরাফাায ঘাআবত াধাযণ চীফনমান তাাঁবদয ঙে। 

তাাঁযা অবভরযওা  তায বমাকীবদয ধ্বং ওযবত ফিাত্মও যঘিা ওবয। 

তাাঁবদয অক্রভবণ অবভরযওা অচ ভযণ চঔবভ যক্তাক্ত।  

তয তাাঁবদয বক্ষ তাআ এআ বাআবদয বক্ষ থাওুন!  

তাাঁবদযবও াাময ওযায ভাধযবভ রক্তারী ওরুন! তাবদযবও নয় মাযা এথ যঙবি ঘবর যকবঙ!  

াাফীবদয যদঔাবনা বথ দৃবদ থাওুন!  

দ্বীবনয রঠও নুাযীবদয নুযণ ওরুন! তাবদযবও নয় মাযা থ রযফতিন ওবযবঙ ফা থভ্রি বয়বঙ!  

অল্লা তা’অরা যমবাবফ তাাঁয যঔরাপত প্ররতরষ্ঠত যদঔবত ঘান অভযা যবাবফআ ঘাআ!  

াাফাকবণয যদঔাবনা েরতবত... 

নফুয়বতয যদঔাবনা থ অভাবদযবও প্রান্ত ওবয! 

নফীরচয ুন্না অভাবদযবও ঐওযফে ওবয।  

আরাবভয স্বণিমুবক এআ ‚ুন্না‛ আরাভবও রফচয়ী ওবযরঙবরা।  

রঠও বথয নুাযীযা এরিবও নুযণ ওবয নযায়রফঘায ওবয।  

নফুয়বতয যফরদ যথবও এরি যখারলত বয়রঙবরা।  

াাফীযা এআ ‚ুন্না‛ নুযবণয ভাধযবভআ ভৃরেয রঔবয যৌঁঙান। 

যওান প্রতাযবওয ঈয রফশ্বা যাঔায ঘাআবত এওা এওা যাভি ওযাআ ঈত্তভ থ। 

রচায এয যদঔাবনা থ রবরত্তীন দুনিীরতগ্রস্থ  য়তাবনয থ।  

য রঘযস্থায়ী চান্নাত রয়াীযা!  

ক্ষভতায চনয রিাআ ওবয মাযা ভাযা মায় তাবদয ারিয ফযাবয বয় ওবযা!  
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যক্তবঘালা চাররভবদয যল রঠওানা চাান্নাভ!  

যম অবঔযাতবও বয় ওবয না তাবও রদবয়আ চাান্নাবভয অগুন চারাবনা বফ।  

তাীবদয বথ দৃবদ থাওুন! 

আরাবভয যওর াঔায ফযাবয তওি থাওুন মাযা দ্বীবনয ভুর ং ফাদ রদবয় নয রওঙুবও অাঁওবি ধবয এফং 
প্রতাযণাআ মাবদয প্রধান ওাচ।  

তাযা আরাভবও ফাদ রদবয় রনবচযাআ রযফতিন ওবয যপবরবঙ। 

ুদ, লীরতা  প্রতাযণা রফিায খরিবয়বঙ। 

ুতযাং যতাভায চাভা’অবতয ওাতাযবও এও ওবয না!  

যঘঘরনয়া ূণিবাবফ রফচয় বয় মাবফ, 

ওর অন্তরযও ভানুবলয াত যতাভায রদবও প্রারযত বয়বঙ 

যতাভাবওআ অল্লায নাবভ রভনরত ওবয ফররঙ য ফাাদুয! 

 

 والسالمُ . وسلم وصحبه وآِله زلمدٍ  سيِدنا على وصلى اهللُ  العادلْي، ربِ  هللِ  احلمدُ  أن دعوانا وآخرُ 
 وبركاتُه. اهللِ  ورمحةُ  عليكم

  

 

 




